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Stimate doamnă / domnule,
Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” Bucureşti organizează, pe data de

Motto: ”Unirea românească nu este legată de anumite momente, ci este 19 MAI 2018, a X- a ediție a Simpozionului Internaţional ”Pledoarie pentru
zbaterea sufletească necontenită a unui întreg popor pentru desăvârșirea Tehnică” , cu tema: ”Școala românească între tradiție și modernitate
în anul Centenarului Marii Uniri”.
cunoașterii”. N. Iorga

Ca în orice domeniu tehnic şi interdisciplinar, competențele sunt fundamentale
pentru o dezvoltare permanentă, benefică pentru elevi şi profesori deopotrivă.
Cunoaşterea celor mai noi realizări şi experienţa profesională a specialiştilor din
diverse domenii, precum și demonstrarea competențelor dobândite de elevi, vor
constitui punctul de pornire al dezbaterilor privite și în contextul globalizării..
În cadrul acestei manifestări științifice, şcoala noastră are onoarea să vă
invite, convinşi fiind că noutățile prezentate și dezbătute vor fi benefice tuturor
participanților.

¤ Mijloace de transport:
- Metrou: M 4 – staţia “Griviţa”
- Autobuze: 300 – staţia “Aviator Popişteanu”
- Troleibuze: 86,65,97 – staţia “Griviţa”;
105 – staţia “Aviator Popișteanu”
- Tramvai: 24,42 – staţia “Aviator Popșiteanu”
¤ Telefon/fax: +40 021224.23.76,
¤ E-mail: simpozion_stiinta@yahoo.com
¤ Web: www.ctmcb.ro

SIMPOZION INTERNAȚIONAL
,,PLEDOARIE PENTRU TEHNICĂ”

SCOPUL MANIFESTĂRII :
Simpozionul va constitui un bun prilej pentru evidențierea evoluției și
promovarea celor mai noi inițiative din domeniul învățământului românesc în anul
Centenarului Marii Uniri. De asemenea, evenimentul va constitui o oportunitate de
cunoaştere a celor mai noi realizări în domeniul tematicii abordate, de diseminare
şi promovare a rezultatelor cercetărilor, menţinerea contactului între specialişti,
identificarea posibilităţilor de realizare a unor colaborări şi parteneriate valoroase,
în contextul globalizării.

OBIECTIVELE SIMPOZIONULUI :

 Evidențierea personalităților din domeniul educației, culturii și științei,
precum și a realizărilor acestora pe parcursul celor 100 de ani de la Marea
Unire;
 Schimbul de idei, proiecte și bune practici în abordarea curriculum-ului și
didacticii;
 Încurajarea elevilor de a îmbina, în pregătirea lor, valorile tradiționale
românești cu valorile marii familii europene;

19 MAI

2018

INFORMAŢII GENERALE

√ Înscrierea se va face pe baza datelor din fişa de înscriere.
√ Fişa de înscriere se va trimite împreună cu rezumatele lucrării până în data
de 1 MAI 2018, în format electronic pe adresa:
simpozion_stiinta@yahoo.com.
√ Nu se pot primi lucrări la o dată ulterioară simpozionului (19 mai 2018).
√ Organizatorii simpozionului îşi iau permisiunea de a selecta
lucrările trimise, pentru a putea publica în volum cu cod ISSN pe acelea
care se încadrează în tematica anunţată.
√ Pentru organizarea cu succes a acestei activităţi, vă rugăm să confirmaţi
participarea până la data de 1 MAI 2018, la tel.: +40 021.224.23.76,
și e-mail: simpozion_stiinta@yahoo.com.
√ Lucrarea va cuprinde un număr de 3 – 6 pagini, redactate conform
instrucţiunilor.
√ Participanții vor primi atât broşura editată, care va conţine rezumatele
lucrărilor, cât şi un CD cu lucrările integrale.
√ Pentru elevi, se va specifica numele profesorilor coordonatori,
pentru diplomă; broşura pentru elevi va fi tipărită separat.
√ Termenul limită de trimitere al lucrărilor: 1 MAI 2018- lucrările
primite ulterior pot fi susţinute fără a fi incluse în volum.
√ Modalitatea de prezentare a lucrării va fi precizata, de fiecare participant,
în email-ul de înscriere.

INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE A LUCRĂRILOR :
















Lucrarea propriu-zisă va fi în format A4, la un rând, cu margini egale de
20 mm (text aliniat „justifiy”) cu diacritice .
Titlul şi tema la care se încadrează vor fi scrise cu majuscule (Times New
Roman 14 Bold), centrat.
Autorul şi instituţia se vor scrie la două rânduri sub titlu (Times New
Roman 12), aliniat la stânga.
La două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times
New Roman 12).
Lucrările vor fi redactate în Microsoft Word (cu extensia .doc)
Numărul de pagini al lucrărilor să fie cuprins între 3 şi 6.
Numele folder-ului să fie acelaşi cu numele participantului.
Cuvintele cheie: a doua linie după instituţia autorilor, 2 - 4 cuvinte cheie, o
singură linie.
Rezumatul lucrării 20-25 de rânduri, în limba română şi tradus in
limba engleză/ franceză/ germană. Rezumatele şi lucrarea să fie
trimise în acelaşi folder- cu numele participantului.
Bibliografia: referinţe în text între paranteze drepte [ ], formulată standard,
în ordine alfabetică, se trece la sfîrşitul lucrării.
 Reguli minime de tehnoredactare:
Înainte de punct, virgulă, punct şi virgulă, două puncte, trei puncte,
semnul exclamării, semnul întrebării, nu se pune spaţiu. Spaţiul se va
pune după aceste semne de punctuaţie, precum şi înainte de
deschiderea unei paranteze.
Lucrările care nu vor respecta formatul de scriere, nu vor fi luate în
considerare.

SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI

A. Secţiunea PROFESORI:
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2. Abordări moderne ale curriculum-ului și didacticii

Ora
8. 30

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR :
- Deschiderea oficială cu primirea participanţilor şi
invitaţilor

9.00

- Întâlnirea în plen. Cuvântul oficialităţilor invitate

13.00

- Distribuirea pe secţiuni şi prezentarea lucrărilor
- Pauză protocolară

14.00

- Evaluarea simpozionului

ORGANIZATORI:
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Ministerul Educaţiei Naționale,
Primăria Sectorului 1 Bucureşti,
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,
Inspectoratul Şcolar Sector 1,
Casa Corpului Didactic Bucureşti,
Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” București .

TEHNICĂ ”

Tema: ”Școala românească între tradiție și modernitate
în anul Centenarului Marii Uniri”

1. România: - 100 de ani de la Marea Unire
- 11 ani de la aderarea la U.E. ,
evoluții, implicații, perspective

B. Secţiunea ELEVI:
Identitatea românească în diversitatea Uniunii Europene

PENTRU

▪ Numele

▪

▪ Prenumele

▪

▪ Unitatea şcolară / Instituția

▪

▪ Adresa

▪

▪ Adresa e-mail contact.

▪

▪ Secțiunea la care participați
profesori / elevi

▪

▪ Titlul lucrării

▪

▪ Denumirea secţiunii

▪

▪ Participare la susţinere
DA / NU

▪

▪ Mijloace necesare prezentării
(Se va completa doar de cei
care participă la susţinere.
▪ Menţionaţi
numele
persoanelor care participă la
prezentarea
lucrării
şi
unitatea şcolară de care
aparţin).

▪
▪

